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Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Ak@demia ICT” 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 „Podkarpacka Ak@demia ICT” nr projektu:  RPPK.09.03.00-18-0316/16 
 

 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego, oświadczam, że wyrażam gotowość do uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Ak@demia ICT” nr RPPK.09.03.00-

18-0316/16 oraz spełniam kryteria grupy docelowej zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie tj.: 

 

 Jestem osobą w wieku pow. 25 roku życia1, o niskich kwalifikacjach2, pracującą, uczącą się lub zamieszkałą3  

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. podkarpackim,  na terenie powiatów:  bieszczadzki, 

brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski lub leski;  

 

 Jestem osobą z własnej inicjatywy zainteresowaną zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności  

i kompetencji TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne); 

 

 Jestem osobą należącą do jednej z wymienionych grup: 

 

 Jestem osobą bezrobotną4/poszukującą pracy5 zarejestrowaną6 w ewidencji urzędów pracy; 

 jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną7 w ewidencji urzędów pracy; 

 jestem osobą bierną zawodowo;8 

 jestem osobą pracującą.9 

 

Moje dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych składanych na etapie rekrutacji do projektu  

„Podkarpacka Ak@demia ICT” uległy / nie uległy zmianie.* 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku zmiany proszę podać jakie dane uległy zmianie i w jaki sposób lub/ i dołączyć stosowne dokumenty: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………          …………….……….……………………………… 

Miejscowość i data                Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 

                                                           
1 Osoba w wieku powyżej 25 roku życia -  osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 25 rok życia. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty 

urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie;   
2 Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Do ISCED 3 zaliczamy: wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum 

profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), gimnazjalne, podstawowe i brak wykształcenia.  Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu 

rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
3 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu – art. 25 Kodeksu Cywilnego. 
4 Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie 

z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria, są za osoby bierne zawodowo. 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 

bezrobotnymi. 
5 Osoba poszukująca pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określone  

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Z wyłączeniem osób zatrudnionych zgłaszających zamiar i gotowość podjęcia 

zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.   
6 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy; 
7 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana  

w ewidencji urzędów pracy; 
8 Osoby bierne zawodowo - osoby nieaktywne zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są 

uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się 

w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo; 
9 Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie 

lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. Chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby przebywające na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 

krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.  

 


